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16. märgib, et komitee, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Euroopa Parlamendi vahel 2014. aastal 
sõlmitud halduskoostöö leping lõppes 31. 
detsembril 2019; märgib, et seni ei ole 
2014. aasta lepingut uuesti läbi räägitud 
ega pikendatud; on arvamusel, et 2014. 
aasta leping oli komitee ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi 
„komiteed“) jaoks väga tasakaalustamata, 
kuivõrd nad paigutasid kokku 60 tõlkijat 
(36 Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteest) ümber parlamenti ja 
said vastutasuks kasutada ainult Euroopa 
Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 
teenuseid; märgib murega, et selle 
tulemusena pidid komiteed palkama 
lepingulisi töötajaid ja hankima 
tõlketeenuseid allhanke korras; märgib 
murega, et Euroopa Parlament andis 
tõlkepersonali vähendamise 
kompenseerimiseks komiteedele 
lisasumma (1 200 000 eurot aastatel 2015–
2016), et katta tõlketeenuste sisseostmise 
kulud ning et seda raha saab ümber jaotada 
teistesse poliitikavaldkondadesse, kui seda 
tõlgete sisseostmiseks täielikult ära ei 
kasutata (Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee on seda ümberjaotamise 
võimalust viimase kolme aasta jooksul 
kasutanud); on arvamusel, et need 
asjaolud ei ole kooskõlas üldise 
usaldusväärse finantsjuhtimise 

16. märgib, et komitee, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning 
Euroopa Parlamendi vahel 2014. aastal 
sõlmitud halduskoostöö leping lõppes 31. 
detsembril 2019; märgib, et seni ei ole 
2014. aasta lepingut uuesti läbi räägitud 
ega pikendatud; on arvamusel, et 2014. 
aasta leping oli komitee ja Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi 
„komiteed“) jaoks väga tasakaalustamata, 
kuivõrd nad paigutasid kokku 60 tõlkijat 
(24 komiteest) ümber parlamenti ja said 
vastutasuks kasutada ainult Euroopa 
Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) 
teenuseid; märgib murega, et selle 
tulemusena pidid komiteed palkama 
lepingulisi töötajaid ja hankima 
tõlketeenuseid allhanke korras; märgib 
murega, et Euroopa Parlament andis 
tõlkepersonali vähendamise 
kompenseerimiseks komiteedele 
lisasumma (1 200 000 eurot aastatel 2015–
2016), et katta tõlketeenuste sisseostmise 
kulud ning et seda raha saab ümber jaotada 
teistesse poliitikavaldkondadesse, kui seda 
tõlgete sisseostmiseks täielikult ära ei 
kasutata; on arvamusel, et need asjaolud ei 
ole kooskõlas üldise usaldusväärse 
finantsjuhtimise kriteeriumidega ning 
tuleks praeguse lepingu pikendamise või 
uue lepingu üle peetavate läbirääkimiste 
korral uuesti läbi vaadata; tõdeb, et 
kokkulepet tuleb poliitilisest seisukohast 
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kriteeriumidega ning tuleks praeguse 
lepingu pikendamise või uue lepingu üle 
peetavate läbirääkimiste korral uuesti läbi 
vaadata; tõdeb, et kokkulepet tuleb 
poliitilisest seisukohast ajakohastada, et 
tulla toime tänaste küsimustega, nagu uus 
mitmeaastane finantsraamistik või uued 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirjad;

ajakohastada, et tulla toime tänaste 
küsimustega, nagu uus mitmeaastane 
finantsraamistik või uued 
ühtekuuluvuspoliitika eeskirjad;

Or. en
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23. väljendab tõsist muret, et kinnitust 
on leidnud asbesti esinemine VMA hoone 
kriitilistes kohtades, sealhulgas parklas; 
peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
spetsialiseerunud välistöövõtja tegi 
inventuuri 2019. aasta septembris, vaid üks 
kuu pärast komisjoniga lepingu 
allkirjastamist; taunib asjaolu, et leping 
allkirjastati, ilma et kõiki sidusrühmi oleks 
asbesti võimalikust esinemisest VMA 
hoones õigeaegselt teavitatud; taunib ka 
asjaolu, et liikmeid ja töötajaid ei ole 
olukorrast teavitatud, ning on seisukohal, et 
ei ole piisav, kui teave on avaldatud 
Euroopa statistikasüsteemi komitee 
intranetis, kus seda on raske leida;

23. väljendab tõsist muret, et kinnitust 
on leidnud asbesti esinemine VMA hoone 
kriitilistes kohtades, sealhulgas parklas; 
peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
spetsialiseerunud välistöövõtja tegi 
inventuuri 2019. aasta septembris, vaid üks 
kuu pärast komisjoniga lepingu 
allkirjastamist; taunib asjaolu, et leping 
allkirjastati, ilma et kõiki sidusrühmi oleks 
asbesti võimalikust esinemisest VMA 
hoones õigeaegselt teavitatud; taunib ka 
asjaolu, et liikmeid ja töötajaid ei ole 
olukorrast teavitatud, ning on seisukohal, et 
ei ole piisav, kui teave on avaldatud 
komitee intranetis, kus seda on raske leida;

Or. en


